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	 Jsem	alkoholik,	nebo	alkoholička	X.	Y.	
Je	 úplně	 jedno,	 kolik	 je	 mně	 roků,	 ja-	
kého	 jsem	 vyznání,	 nebo	 že	 jsem	 bez		
vyznání.	Je	úplně	jedno,	jestli	jsem	bez-
domovec,	člověk	s	kriminální	minulostí,	
bez	 peněz	 a	 nemám	 ani	 kde	 žít;	 nebo	
jsem	manažer,	ředitel,	vysoce	postavená	
osobnost,	mám	rodinu,	chatu,	auto,	atd.	
Nezáleží	 ani	 na	 mém	 věku	 a	 dokonce		
ani	na	tom,	kolik	jsem	toho	alkoholu	vy-
pil,	a	jestli	jsem	byl	už	na	nějakém	léčení	
ambulantním,	nebo	ústavním.	Jakoby	už	
nezáleželo	 vůbec	 na	 ničem,	 jakoby	 už	
všechno	bylo	pryč	–	marný	a	zbytečný.	
Vlastně	mně	záleží	už	 jen	na	 tom	 jedi-
ným	–	přestat	pít.
	 Chodím	 na	 skupinu	 Anonymních		
alkoholiků	PROMĚNA,	která	v	Blansku	
oslaví	10	let	svého	trvání.	Přiznám	se,	že	
poprvé	jsem	tam	došel	s	velkým	strachem	
a	přímo	hrůzou.	Co	všechno	tam	budou	
po	mně	chtít?	Co	všechno	budu	muset	dě-
lat	a	kolik	peněz	mě	to	bude	stát?	Asi	to	
bude	nějaká	nová	sekta,	prý	se	tam	dokon-
ce	modlí	k	Bohu!	A	samotný	Blansko	je	
malý	město,	to	se	určitě	brzo	rozkřikne	–	
stojí	mně	ta	ostuda	za	to?	Fakt	jsem	měl	
jen	 mrňavou	 špetku	 touhy	 už	 dál	 nepít		
a	na	zádech	několik	těžkých	pytlů	svých	
obav,	strachů	a	pochybností.	Čekal	 jsem	
pár	„starejch,	 smradlavejch	dědků“	 (tak,	
jak	 ty	 alkoholiky	 znám	 od	 Kaflandu,		
Billy,	atd.	Čekal	jsem,	že	se	budu	muset	
učit	zpaměti	nějaký	ty	jejich	tajemný	for-
mulky	a	že	budu	muset	slibovat	a	lhát.

skupina AA PROMĚNA Blansko 
Oblastní charita
Komenského	19
Jirka:	603	170	835
Tomáš:	603	781	471
Dáša:	728	593	840
blansko@aamail.cz
mítinky	každou	středu	od	17:30

skupina AA Svitavy 
Fara ČCE
Poličská	3
Lenka:	608	050	840
Petr:	775	187	155
svitavy@aamail.cz
mítinky	každé	úterý	od	17:30

Důsledky pití bývají katastrofální. Foto: RePo

Svět očima alkoholika
Osobní zpově alkoholika – Největší proměna mého života
V minulosti jsme čtenářům představili skupinu Anonymních alkoholiků, která působí celorepublikově a jejímž cílem je podpořit ty, kteří 
chtějí zpřetrhat své okovy s alkoholem spojené. Dnes zveřejňujeme další ze zpovědí alkoholika, který svoji cestu bez alkoholu již našel.

	 Sám	 nevím,	 co	 se	 to	 se	 mnou	 stalo.	
Ten	 první	 šok	 byl	 hroznej.	 Viděl	 jsem	
tam	úplně	„normální”	lidi,	který	potká-
vám	běžně	na	ulicích.	Mladá	žena,	hezká	
jak	obrázek;	nebo	pán	v	obleku,	který	je	
tuším	ředitelem	a	spousty	dalších	–	kaž-
dej	 z	 jinýho	 soudku.	 Když	 jsem	 slyšel	
jejich	životní	příběhy,	měl	jsem	husí	kůži	
a	vlasy	by	mně	vstávaly	hrůzou	na	hlavě,	
kdybych	už	neplešatěl.	No	a	já?	Já,	který	
jsem	musel	do	sebe	lít	alkohol	po	pár	ho-
dinách,	ve	dne,	v	noci?	Prostě	už	nepi-	
ju!		Nemusím,	nemám	na	ten	chlast	chu.	
A	fakt	nevím,	jak	je	to	možný,	jak	se	to	
stalo	–	netuším,	co	jsem	pro	to	udělal.		Jak		
je	možný,	že	i	v	takovým	srabu,	ve	kterým	
někdy	dnes	žiju,	jsem	docela	klidnej	a	ně-
kdy	dokonce	i	veselej?	Nevím…												
	 Nikdo	po	mně	v	těch	„áčkách”	nic	ne-
chce.	Nikomu	nemusím	skládat	účty.	Ni-
komu	nemusím	nic	slibovat.	Ani	manžel-
ce	–	že	se	už	doopravdy	NIKDY	nenapiju.	
Je	mně	prostě	líp	a	nejen	někdy,	kdy	jde	
všechno	 jak	má;	 ale	 i	 ve	 chvílích	 stresů		
a	napětí.					
	 Letos	 na	 jaře	 jsem	 byl	 na	 jedné	 akci	
AA	–	v	Brně,	v	odmašovně,	neboli	šaš-
kecu,	 oficiálně	 psychiatrické	 nemocnici		
v	Černovicích.	 Jmenuje	se	 to	„Krokáč”,	
oficiálně	Krokový	seminář	AA.	 Jezdím	
dost	často	právě	na	tuto	akci,	protože	je		
to	 blízko	 a	 spoustu	 přítomných	 osobně	
znám.	Takovým	hlavním	tématem	je	pro-
gram	AA	–	12	Kroků.	A	nejsou	zde	něja-
ký	jednotný	chvály,	ale	spíš	hodně	odliš-

ný	názory	a	osobní	zkušenosti	a	hlavně	
životy	 jednotlivých	 účastníků.	 Někteří	
mají	 za	 sebou	 i	 několikanásobný	 pobyt		
v	kriminále	za	své	trestné	činy,	jiní	dlou-
hodobé	pobyty	v	blázincích	 a	diagnózy	
naprosto	nevyléčitelných	a	nebezpečných	
individuí.	 Přesto	 se	 nebojím	 nechat	 své	
doklady	i	peněženku	na	židli	a	jít	se	projít	
o	přestávce	do	parku.	 Je	 to	 totiž	 jen	10		
let,	co	jsem	právě	zde	byl	na	oddělení	č.	4	
a	na	svět	jsem	se	díval	přes	zamřížovaný	
okna.	 Společně	 s	 dalšími	 jsem	 byl	 jen		
nebezpečím	 pro	 společnost	 a	 bez	 vy-	
hlídek	 na	 uzdravení.	 A	 tento	 Krokáč	 si		
ti	 Anonymní	 alkoholici	 nevymysleli	
sami,	vlastně	to	spískala	jedna	zdejší	paní	
primářka.	 Ona	 sama	 vlastně	 pomohla	
vzniku	AA	v	Brně	a	určitě	není	naivní,	
nebo	poblázněná.	Má	totiž	nejen	odborné	
vzdělání,	ale	i	hodně	let	praxe	s	těmi	to-
tálně	odepsanými	závisláky.		
	 A	 tak	 jsem	 se	 s	 tou	 paní	 primářkou	
zase	potkal	tváří	v	tvář.	Měli	jsme	si	co	

říct	 a	 byli	 jsme	oba	 rádi,	 že	 se	vidíme.	
Před	 těmi	 10	 lety	 bych	 pro	 placatku		
rumu	snad	i	někoho	zabil	a	ty	„bílé	pláš-
tě“	 jsem	šíleně	nenáviděl.	Tehdy	se	nás	
báli	 i	 ostatní	 pacienti…	 Bylo	 tam	 letos	
zase	 asi	 200	 alkoholiků,	 několik	 hostů		
a	 ta	paní	primářka,	dnes	už	důchodky-	
ně.	Někteří	z	nás	byli	střízliví	přes	30	let,	
jiní	 jen	 pár	 dní.	 A	 ten	 největší	 potlesk	
nezazněl	 nad	 oslavou	 našich	 úspěchů,		
ale	jako	poděkování	té	nenápadné	paní,	
která	„kdysi	dávno“	jako	paní	primářka	
udělala	něco	riskantního	a	neobvyklého.	
Překonala	 strach	 i	odpor	a	podala	 svou	
ruku	těm	potřebným.
	 Já	 nemám	 pro	 druhé	 žádnou	 radu,	
nebo	 fintu	–	ani	 sám	sobě	 jsem	pora-	
dit	 neuměl.	 Můžu	 jen	 nabídnout	 svůj	
život,	 svoje	 zážitky,	 pocity	 –	 nic	 víc	
vlastně	nemám.	 I	 dnes	 jsem	alkoholi-
kem	a	jen	Bůh	mi	dává	možnost	prožít	
další	dny.

alkoholik X. Y. z Blanska


